
POVZETEK ZA JAVNOST
PONOVNA JAVNA RAZGRNITEV

18. avgust – 17. september 2011

ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 15.00 
sreda: od 8.00 do 17.00 
petek: od 8.00 do 13.00

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

PONOVNA JAVNA RAZGRNITEV

SPLETNA RAZGRNITEV

JAVNA OBRAVNAVA

PODAJANJE PRIPOMB

Gradivo bo 
, v času uradnih ur v prostorih 

Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

spletna stran MOK: 

Javna obravnava bo organizirana 

.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripom-
be in predloge 

.

Pripombe na razgrnjena gradiva je v času ponovne javne 
razgrnitve (do vključno 17. septembra 2011) možno dati 
pisno na mestu javne razgrnitve ali poslati na naslov 
Mestna občina Kranj, Urad za Okolje in prostor, Slovenski 
trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »Pripombe na javno raz-
grnitev OPN MOK.« 

Pripombe je možno podati tudi na zapisnik na javni obrav-
navi.

ponovno javno razgrnjeno od 18. avgusta 
do 17. septembra 2011

http://www.kranj.si

v sredo dne 14. sep-
tembra 2011 ob 16. uri, v stavbi Mestne občine 
Kranj, Slovenski trg 1, sejna soba št. 15

le k dopolnitvam dopolnjenega osnutka 
OPN MOK z okoljskim poročilom

POSTOPEK PRIPRAVE

Dosedanji koraki

→ program priprave strategije prostorskega razvoja 
in prostorskega reda MOK

→ pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora

→ ugotovitveni sklep o stanju priprave OPN MOK

→ izdelava strokovnih podlag

→ priprava dopolnjenega osnutka OPN MOK in OP

→ prva obravnava na Mestnem svetu

Trenutna faza postopka

Nadaljnji koraki

→ sprejem stališč do pripomb, prejetih v času javne 
razgrnitve

→ priprava predloga OPN MOK

→ posredovanje predloga OPN MOK in OP nosilcem 
urejanja prostora v mnenja

→ pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov plana 
na okolje in sklepa ministra o usklajenosti OPN 
MOK

→ obravnava in sprejem na Mestnem svetu

→ sprejem stališč do pripomb, prejetih v času javne 
razgrnitve

→ priprava predloga OPN MOK

→ dopolnitev strokovnih podlag

→ priprava dopolnitve dopolnjenega osnutka OPN

→ ponovljena prva obravnava na Mestnem svetu

→ ponovna javna razgrnitev in javna obravnava

OPNOPN M
O
K

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT MESTNE OBČINE KRANJ

Regijska razvojna družba Domžale, d.o.o.



prostora

OKOLJSKO POROČILO

, ki je obvezna priloga OPN MOK in ga v okviru 
prostorskega informacijskega sistema vodijo pristojni or-
gani na podlagi veljavnih področnih predpisov.

Zasnove in rešitve ter posamezni posegi, opredeljeni z OPN 
MOK, so v OP preverjeni z vidika  vplivov na okolje.

OP opredeljuje in vrednoti možne vplive, ki jih lahko po-
vzroči izvedba OPN MOK na okolje, ohranjanje narave, var-
stvo človekovega zdravja in kulturne dediščine.

Z OP je bilo ovrednoteno stanje okolja v prostoru občine, 
na podlagi tega pa so se opredelili se okoljski cilji, ki jih mo-
ra izvedba OPN MOK zasledovati.

Ključna faza priprave OP je bila opredelitev možnih okolj-
skih vplivov in vrednotenje le-teh. Če se je izkazalo, da pre-
dlagane prostorske ureditve, ukrepi itn. ne prispevajo k re-
ševanju okoljskih problemov oziroma jih še povečujejo, so 
bili opredeljeni omilitveni ukrepi, ki jih je treba izvesti pri 
nadaljnjem načrtovanju in urejanju prostora. Omilitveni 
ukrepi so vključeni v OPN MOK.

VSEBINA PONOVNE JAVNE RAZGRNITVE

Na ponovni javni razgrnitvi so v celoti prikazana gradiva 
OPN MOK in OP. Predmet tokratne javne razgrnitve so do-
polnitve dopolnjenega osnutka OPN MOK, ki izhajajo iz us-
kladitve dinamike izvedbe strateških usmeritev Mestne 
občine Kranj, ki jih je svet MOK sprejel na 6. seji dne 11. 05. 
2011, uskladitve z dejanskim stanjem in novimi zahtevami 
nosilcev urejanja prostora (kultura, narava). Vsebinsko do-
polnjena gradiva se nanašajo na dopolnitve tekstualnega 
dela Odloka o strateškem prostorskem načrtu Mestne ob-
čine Kranj in Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu 
Mestne občine Kranj ter grafičnega dela.

Spremembe in dopolnitve so v obeh odlokih prikazane v 
rdečem tisku. Spremembe grafičnega dela so prikazane na 
pregledni karti – dopolnitev dopolnjenega osnutka OPN 
MOK. Na javni obravnavi bodo podrobneje predstavljene le 
dopolnitve dopolnjenega osnutka OPN MOK.

STRATEŠKI PROSTORSKI NAČRT

urba-
nistična načrta

IZVEDBENI PROSTORSKI NAČRT

IPN MOK predstavlja podlago za pripravo projektov 
za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi 
objektov ter podlago za gradnjo enostavnih objektov 
in druge posege v prostor.  Določa tudi usmeritve za 
izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov 
(OPPN).

prikaza stanja 

SPN MOK predstavlja dolgoročno vizijo razvoja v prostoru 
Mestne občine Kranj za naslednjih 20 let. Zagotavlja 
uresničevanje temeljnega cilja, ki je bil začrtan že s spre-
jemom Strategije trajnostnega razvoja MOK do leta 2023, 
to je razvoj Kranja kot trajnostnega, naprednega in od-
prtega središča Gorenjske.

S SPN MOK se določajo glavne smeri razvoja po posa-
meznih področjih, ki deloma izhajajo iz veljavnega dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana občine.

SPN MOK je sestavljen iz štirih večjih sklopov vsebin. Dolo-
ča izhodišča in cilje, zasnovo ter usmeritve za prostorski 
razvoj občine, v zadnjem delu pa sta podrobneje opredel-
jena koncepta razvoja pomembnejših urbanih središč v ob-
čini (Kranj, Golnik), za katera sta bila izdelana tudi 

.

V SPN MOK je posebej opredeljena tudi vizija razvoja gos-
podarske javne infrastrukture, ki predstavlja osnovo za 
razvoj vseh drugih vsebin in programov.

Posegi v prostor, predvideni s SPN MOK so konkretizirani v 
IPN MOK. Le-ta določa podrobnejšo namensko rabo pro-
stora in prostorske izvedbene pogoje (PIP) na enoto ure-
janja prostora (in posredno na parcelo) natančno.

Vsebina IPN MOK temelji na izhodiščih sedaj veljavnih 
prostorskih ureditvenih pogojev.

Poleg določil OPN MOK je pri gradnjah potrebno upošte-
vati tudi omejitve, ki jih na posameznem območju določajo 
različni režimi, določeni s predpisi (varstvo kulturne dediš-
čine, ohranjanje narave, varstvo  gozdov, ogrožena ob-
močja, varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture, 
omejitve zaradi zračnega prometa ipd.). Območja, na kate-
rih velja posamezni režim, so razvidna iz 

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT 
MESTNE OBČINE KRANJ

Občinski prostorski načrt Mestne občine Kranj (OPN MOK) 
je krovni prostorski razvojni dokument občine. Sestavljen 
je iz strateškega (SPN MOK) in izvedbenega (IPN MOK) 
prostorskega načrta.

OPN MOK je izdelala RRD, Regijska razvojna družba Dom-
žale, d.o.o. V okviru postopka priprave OPN MOK je bilo 
potrebno v skladu z odločbo Ministrstva za okolje in pros-
tor (Direktorata za okolje) izvesti tudi celovito presojo 
vplivov na okolje (CPVO). V ta namen je izbrani izdelovalec 
Ipsum, okoljske investicije, d.o.o. na podlagi predpisov o 
varstvu okolja za dopolnjen osnutek OPN MOK pripravil 
okoljsko poročilo z dodatkom za varovana območja narave 
(OP). OP je javno razgrnjeno skupaj z OPN MOK.

→ trenutno veljavni prostorski akti občine [prostorske 
sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega 
plana, prostorski ureditveni pogoji, podrobni prostor-ski 
načrti za posamezna območja]
→ Strategija trajnostnega razvoja MOK do leta 2023
→ drugi državni, regijski, občinski in sektorski razvojni 

programi
→ Urbanistična načrta za območji Kranja in Golnika
→ druge strokovne podlage
→ pobude pravnih in fizičnih oseb
→ državni in lokalni predpisi ter podatki o stanju prostora
→ smernice nosilcev urejanja prostora
→ okoljsko poročilo

Dopolnjeni osnutek OPN MOK je bil sicer že javno razgr-
njen in javno obravnavan od 6. septembra do 6. oktobra 
lanskega leta. V nadaljnjih postopkih priprave predmet-
nega prostorskega akta, ki so potekali že po javni razgrnit-
vi, je bil dopolnjeni osnutek OPN MOK iz različnih razlogov 
vsebinsko delno dopolnjen oziroma spremenjen. Zaradi 
seznanitve javnosti z dopolnitvami oziroma sprememba-
mi, ki so nastale glede na že javno razgrnjeni dopolnjeni 
osnutek OPN MOK je župan o dopolnitvah in spremembah 
razpisal ponovno javno razgrnitev.

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPN MOK


